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Abstract 

Den här uppsatsen har som syfte att undersöka vad det betyder för gymnasie-
ungdomar att ha mobiltelefoner, hur telefonen påverkar premisserna för dem att 
skapa sin identitet och orientera sig i sin vardag, hur de förhåller sig till privatliv 
och nätet samt vilka gemenskaper som blir tillgängliga via mobiltelefonen. 
Materialet består av en observation, sju kvalitativa intervjuer och fyra 
självreflekterande dagböcker som jag analyserat med hjälp av begreppen identitet 
och performativitet. I uppsatsen analyseras ungdomars upplevelse kring sitt 
privatliv på nätet och hur de lägger upp en selektiv bild av sig själva. Vidare 
analyseras hur ungdomar skapar strategier för att hålla sitt liv på internet dolt för 
vuxna i deras närhet och andra personer de inte vill ska ha tillgång till materialet 
de lägger upp. Här diskuterar jag också den dubbla stressen som ungdomar 
känner av att vara konstant nåbara men också rädda för att missa något. 
Uppsatsen belyser också gemenskaper på nätet och hur mobiltelefonen är en 
förutsättning för att unga ska kunna umgås med varandra. Här beskrivs även 
telefonen som ett socialt skydd, som kan hjälpa att undvika jobbiga situationer. 
Slutligen diskuteras hur ungdomarna skapar distans till vuxna genom att aktivt 
välja andra plattformar att röra sig på.  

Nyckelord: Ungdomar, identitet, mobiltelefoner, smartphones, stress 
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1. Inledning 

Tidigare har jag skrivit om identitet och skola, om hur ungdomar hittar sig själva, uttrycker 
sig och förhåller sig till olika grupptillhörigheter i en kommunal gymnasieskola 
(Mirjamsdotter 2017). Nu vill jag gå ett steg längre. Jag vill inte bara titta på den fysiska 
miljön utan även se vad som händer i den digitala världen, och hur mobiltelefonen kan 
fungera som verktyg för ungdomar att orientera sig i den fysiska världen och i skapandet av 
sin identitet. 
 I arbetet med den här uppsatsen har jag undersökt vad mobiltelefoner har för betydelse 
för ungdomar i deras vardag, och hur de producerar och reproducerar bilden av sig själva 
genom sina telefoner. Jag tycker att det här området är väldigt intressant eftersom 
mobiltelefoner har blivit en självklarhet i vår vardag. Den är inte endast ett sätt att kontakta 
folk, utan används av många människor nästan som en “snuttefilt”, och de känner sig nakna 
utan den. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken betydelse mobiltelefoner har för ungdomar som 
studerar på gymnasiet, i deras strävan att orientera sig i vardagen och skapa identitet.  
 Jag kommer att använda mig av två frågeställningar för att besvara detta syfte: Hur 
förhåller sig ungdomar till gränsen mellan offentligt och privat via sina mobiltelefoner? Vilka 
gemenskaper blir tillgängliga för ungdomar via deras mobiltelefoner, och vilka gemenskaper 
blir man utesluten från om man inte har tillgång till en mobiltelefon? 

1.2 Teori 

Den här uppsatsen utgår från ett kulturanalytiskt synsätt. Etnologerna Billy Ehn och Orvar 
Löfgren menar att kulturanalys är att analysera de koder, föreställningar och värden som 
människor delar och kommunicerar sinsemellan (Ehn & Löfgren 2001:8f). Även om vi lever i 
samma värld ser vi och upplever världen på olika sätt beroende på erfarenheter, fördomar 
och vilka kulturella glasögon vi har på oss (Ehn & Löfgren 2001:13f). Ehn och Löfgren menar 
att en kulturanalytisk studie innebär att man undersöker människors handlande som något 
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inlärt och kommunicerat. Ofta undersöks hur “vi” och “dom” skapas på olika platser och 
vilken innebörd det får att vara del av en gemenskap (Ehn & Löfgren 2012:8). 
 Två begrepp som jag också har använt mig av när jag analyserat material som den här 
uppsatsen bygger på är identitet och performativitet. Dessa begrepp är både viktiga och 
användbara när man studerar hur identitet och mening skapas. 

1.2.1 Identitet 

Med identitet avses vanligen självbild och att man har en medvetenhet om sig själv som en 
unik individ (ne.se: identitet, 2019-02-26). När jag skriver om identitet är det med 
föreställningen att identitet inte är skriven i sten. Den är något som ständigt förändras och 
skapas utifrån individens omgivning och i relation till individens bakgrund. Jag utgår ifrån 
att identitet är något som på många sätt är socialt konstruerat. 
 I boken Modernitet och självidentitet skriver sociologen Anthony Giddens att vår syn på 
individualitet och att ha makt över att skapa sin identitet är något relativt nytt, och kom med 
det moderna samhället. Giddens skriver att identitet tidigare har varit fast knuten till 
släktskap, kön, social status och andra svårföränderliga attribut (Giddens 1999:94). Självet är 
i Giddens ord “ett reflexivt projekt” i det senmoderna samhället, vilket innebär att människor 
måste konstruera sin identitet själva genom olika självberättelser och framställningar av sig 
själva (Giddens 1999:45, 275f).  

1.2.2 Performativitet 

Begreppet performativitet kommer att vara centralt när jag undersöker hur identitet görs 
med hjälp av mobiltelefoner, och hur till synes rutinmässiga oviktiga handlingar hjälper till 
att skapa och återskapa ens identitet. Begreppet är ganska lätt att förstå om man analyserar 
ordet performativitet; som kommer från det engelska ordet perform som i sin tur betyder 
utföra, presentera eller uppträda. Genusteoretikern Judith Butler skriver i sin bok Gender 
trouble att identitet inte är något oföränderligt utan att identitet ständigt skapas utifrån våra 
handlingar, att handlingar i sig är performativa (Butler 1990:141). Performativitet är alltså 
vardagliga handlingar som upprepas och till synes inte är särskilt speciella, men i detta 
upprepande finns en skapande funktion. Jag kommer att använda performativitetsbegreppet 
för att diskutera hur olika aspekter av en identitet skapas i användandet av mobiltelefoner. 

1.3 Material och metod 
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För att besvara syftet för den här studien har jag samlat in empiriskt material som består av 
sju kvalitativa intervjuer, en observation med några informella samtal och fyra 
självreflekterande dagböcker. I materialet har jag talat med ungdomar främst om deras 
relation till sina telefoner och då även deras användning av sociala medier. Studiens fokus är 
inte på de enskilda sociala medieapplikationerna utan på ungdomars relationer till sina 
telefoner och hur de använder dem för att uttrycka sig. 
 Jag har också valt att använda mig av den engelska termen smartphone istället för 
smarta telefoner av samma anledning som socialantropologen Fanny Ambjörnsson använder 
sig av termen tjej i sin avhandling I en klass för sig. Det är nämligen vad ungdomarna själva 
har sagt när jag har konverserat med dem (Ambjörnsson 2004:29). Alla ungdomar jag talat 
med har haft en telefon, och den telefonen har varit en smartphone. Men eftersom mina 
informanter också använde telefon, mobil och mobiltelefon som synonymer till smartphone 
kommer även jag att använda dessa termer utan att göra någon skillnad på dem.  
 Jag har främst använt mig av sju informanter som bor på tre olika orter. Jag använde mig 
av snöbollsmetoden för att hitta informanter. Det vill säga; jag skrev till ett par vänner i 
gymnasieåldern och frågade om de hade några vänner eller bekanta som kunde tänka sig att 
ställa upp på en intervju, de i sin tur hjälpte mig att få kontakt med personer som var i rätt 
åldersspann och villiga att ställa upp på intervjuer till mitt arbete (jfr. Öhlander 2011:30; 
Fangen 2011:48). 

1.3.1 Observation med kompletterande samtal 

För att få en bättre ingång till intervjuerna, och testa några av mina frågor utförde jag en 
observation den första februari 2019. Jag besökte en gymnasieskola i Västerbotten och 
samtalade med ett drygt dussin elever i deras elevuppehållsrum. Dessa små samtal skrev jag 
ner så detaljerat jag kunde. Det innebär att citaten från observationstillfället inte är 
ordagrant korrekta utan nedskrivna från minnet. Dessa samtal kom att fungera som en grund 
för mina intervjuer, och väckte vissa frågor som jag inte hade tänkt på tidigare. Detta 
observationstillfälle fungerar också för att få en större överblick över hur ungdomar generellt 
ser på olika saker jag tar upp. Jag har valt att inte namnge dem jag samtalade med i texten då 
jag inte vill att läsaren ska förväxla dessa korta samtal med de intervjuer jag gjort.  
 Skolan gav mig fri tillgång till sitt elevuppehållsrum. Jag mejlade skolan några dagar 
innan och presenterade mig och uppsatsens syfte, och vilken funktion denna observation och 
samtal skulle fylla. Jag fick svar väldigt snabbt att det inte skulle vara några problem bara jag 
anmälde mig i expeditionen innan jag påbörjade min observation. Alla enskilda samtal i 
elevuppehållsrummet inledde jag även med att presentera mig, studiens syfte och vilken 
funktion deras svar fyllde i min studie. 
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1.3.2 Intervjuer 

För att besvara syftet har jag gjort sju kvalitativa intervjuer. Den första intervjun jag gjorde 
har fungerat som mall för resterande intervjuer. Jag fick nämligen syn på några oväntade 
företeelser under den intervjun som jag ville lyfta i de kommande intervjuerna. 
 Informanterna som jag intervjuat går på fyra olika gymnasieskolor på tre olika orter och 
har ganska skilda bakgrunder. Några kommer från stan, andra kommer från glesbygden. De 
läser allt från estetiska program till naturvetenskapliga program. Några av dem har jobb på 
sidan om sina studier, andra har inte det. Alla informanter som jag intervjuat är födda år 
2000 och de går under namnen Evin, Zhenya, Josefin, Rebecka, Rickard, Oscar och Viktor. 
Intervjuerna är gjorda mellan den 1 februari och 15 februari 2019, med undantag från den 
första intervjun som utfördes den 2 januari.  
 Intervjuerna utgör den största och mest väsentliga delen av mitt material. Jag gjorde sju 
intervjuer om cirka en timme vardera med mina informanter. Jag förberedde intervjuerna 
genom att dubbelkolla att jag hade batterier på min dator (som jag spelade in på) och ha ett 
utskrivet frågeformulär. Jag presenterade också studiens syfte och bad om tillstånd att få 
spela in intervjun (jfr. Ehn & Öberg 2011:60). Intervjuerna utgick från några olika teman: 
mobilen som objekt, sociala medier, anonymitet, identitet och ålder. Dessa teman var dock 
mest för min egen skull när jag senare skulle analysera materialet. Jag informerade 
intervjupersonerna i förväg om vad intervjun skulle handla om, men jag presenterade inte 
övergångarna mellan teman så tydligt. Detta resulterade i att informanterna kom tillbaka till 
de olika temana flera gånger i intervjuerna och gav nya perspektiv och vinklar på saker som vi 
redan hade talat om. 
 Fyra av intervjuerna skedde på ett bibliotek. Jag valde ett bibliotek eftersom det kändes 
som en neutral plats och det låg i centrum, nära de skolor som informanterna gick på, och det 
fanns tillgång till tysta rum så att inspelningen inte blev för svårlyssnad. De resterande tre 
intervjuerna skedde via Facebooks Messenger-app som har både video och röstfunktion, 
eftersom avståndet var så långt och jag inte hade tillfälle att åka till de orterna. Två av 
intervjuerna var videointervjuer. Det lät mig se personens ansikte och gav möjlighet att läsa 
av vissa ansiktsuttryck. Den sista intervjun var en telefonintervju för att informanten inte var 
bekväm med video. Telefonintervjun har den fördelen att personer som inte är bekväma med 
video eller har tillfälle att ses ändå kan ställa upp och komma till tals. 
 Varje intervju sker i en unik social kontext. Därför är inte endast de frågor jag ställer 
avgörande, utan också hur jag bemöter intervjupersoner, vad vi har för personkemi och i 
vilken dagsform vi befinner oss. (jfr. Ehn & Öberg 2011:60; Fägerborg 2011:92f). Således 
hade en annan forskare fått fram andra svar av den här studien. Detta är även applicerbart på 
de samtal jag var delaktig i under min observation.  
 En nackdel med intervjumetoden som jag inte hade räknat med är att alla har olika syn på 

vad en intervju är för något. Jag ser på intervjuer mer som samtal som utgår från olika 
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teman, men det kan också tolkas som en sorts utfrågning och då hämma intervjupersonen 
från att svara utanför frågans ram. Detta har resulterat i att jag inte alltid har fått svar på vad 
jag har velat och inte kunnat stimulera samtalet då jag redan definierat det genom att kalla 
det för intervju. En annan svårighet jag stötte på var att hitta en bra plats att utföra 
intervjuerna på. Jag hade gärna låtit informanterna välja plats för intervjun men jag ville inte 
riskera att hen skulle välja en bullrig eller på annat sätt stökig miljö som skulle försvåra 
inspelningskvalitén (jfr. Fägerborg 2011:105). Om informanterna själva hade fått välja miljö 
hade de kanske varit mer avslappnade.  

1.3.3 Självreflekterande dagbok 

Den självreflekterande dagboken är en insamlingsmetod som gick ut på att informanterna 
själva fick skriva ner vad de gjorde med sin telefon, och vilka känslor och tankar de hade 
medan de använde den, under en period på fyra dagar. Dagböckerna åter mig se saker som 
jag annars inte skulle ha haft tillgång till, som rutinerna i vardagen, något som kan vara svårt 
att besvara i ett intervjusammanhang (Berg 2015:112f). 
 Informanterna som valde att skriva dagboken skrev den efter intervjutillfället, detta 
eftersom jag ville presentera uppgiften för dem när vi var lite mer bekväma med varandra. 
Trots detta var det bara fyra av informanterna som nappade på idén om att skriva dagboken. 
Jag upptäckte i efterhand att jag borde ha givit informanterna tydligare instruktioner om 
upplägget på dagboken. Till exempel hade inte alla skrivit ut tider eller vilken veckodag det 
var, veckodagarna var dock enkelt att få reda på i efterhand. Det hade också varit hjälpsamt 
om jag hade bett dem att skriva ut vilken dagsform de var i. Till viss del kom detta fram, men 
jag hade gärna haft det mer förtydligat. Det är dock väldigt intim information som kan vara 
jobbigt att lämna ut till en person som man inte känner särskilt väl. 

1.4 Sociala medier 

För att den här uppsatsen ska vara begriplig måste jag presentera ett antal appar, sajter och 
uttryck som används av de ungdomar jag har träffat under mitt fältarbete. En app är en 
programvara som går att ladda ner till sin telefon. 
 Instagram är en app på telefonen där användaren har en profil där hen kan lägga upp 
bilder, videos och något som kallas “stories” eller “instastory”; bilder och videoklipp som 
ligger uppe i 24 timmar. Användaren kan följa andra konton och andra användare kan följa 
ens eget konto. Det är också vanligt att följa kändisar. Det finns även något som kallas för 
flöde. Det är där alla bilder och videos som andra användare man följer dyker upp. Man 
brukar också kalla översikten över sina egna bilder för sitt flöde eller feed. Användaren kan 
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också välja om kontot ska vara offentligt eller privat. Om kontot är privat måste ägaren av 
kontot godkänna alla som vill följa det. 
 Snapchat är en kommunikationsapp som använder sig av bilder. Användaren kan skicka 
bilder till en eller flera personer och dessa bilder sparas inte. Användaren kan ställa in hur 
länge hens bilder ska synas i mottagarens telefon. Snapchat introducerade “snapstory”, som 
Instagram senare började använda på sin egen app. Snapchat erbjuder också en 
chattfunktion, men till skillnad från övriga appar försvinner också den skriva texten efter att 
man har läst den (om man inte aktivt väljer att spara den), något som är unikt för Snapchat. 
 Youtube är en sajt där användare kan ladda upp videos och kommentera och gilla 
videoklipp. Den är inte inriktad på att kommunicera med sina vänner på samma sätt som 
övriga sajter jag nämner, utan fungerar mer för att hämta inspiration från kändisar eller 
andra personer som har konton där de postar videos om olika ämnen. 
 Facebook är en hemsida (och app) där användaren har en profil som kallas för “wall” där 
man kan lägga upp bild, video och text. Användaren kan också lägga till sina vänners konton 
på sidan. Det är vanligt att hålla kontakten med ytligt bekanta och släkt via Facebook. Med 
Facebook kommer också en chattfunktion som kallas för Messenger som erbjuder 
användaren att chatta i text och skicka bilder och videos till varandra, man kan också skapa 
gruppchattar. Facebook låter också användarna skapa event som hen kan bjuda in sina 
vänner till. 

1.5 Etiska överväganden 

Jag har anonymiserat alla personnamn, skolan och städerna för att det inte ska gå att känna 
igen informanterna av etiska skäl (Pripp 2011:80ff). Jag har också valt att inte skriva ut 
datumen då intervjuerna är gjorda eftersom mina vänner som hjälpt mig komma i kontakt 
med informanterna och fungerat som en mellanhand inte ska veta vilka som är vilka bara på 
datumet. Jag har också valt att inte skriva ut allt för avslöjande attribut om informanter; som 
var de kommer ifrån, eller vilka skolor eller program de studerar på, då jag inte vill att de som 
hjälpt mig hitta att informanter ska kunna lista ut vem som är vem. Jag har valt att låta 
informanterna föreslå sina egna fingerade namn, då jag inte vill skriva bort deras bakgrund 
eller osynliggöra eventuella olikheter i uppsatsen. 

1.6 Tidigare forskning 
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Jag har avgränsat mitt fält till smartphones betydelse för ungdomar och således också 
internet då smartphones ger användaren tillgång till nätet. 
 Danah Boyd är en av de ledande forskarna på ämnet. Hon har bland annat skrivit boken 
It’s Complicated: the social lives of networked teens (Boyd 2014). Boyd skriver om hur 
ungdomar skapar sin identitet genom att använda sig av nätet och vilka möjligheter nätet 
öppnar upp för ungdomar. Något som är relevant i min uppsats då jag också berör nätet, 
dock är det inte mitt primära fokus då jag tittar på hur ungdomar använder just 
smartphones. 
 Howard Gardner har skrivit boken The app generation tillsammans med Katie Davis, den 
handlar om dagens ungdomar och hur de uttrycker bland annat identitet och intimitet i en 
digital miljö (Gardner & Davis 2013). Gardner och Davis tittar dock på fältet ur ett 
psykologiskt perspektiv, medan jag kommer att tackla ämnet från ett etnologiskt och 
kulturanalytiskt perspektiv.  
 Elza Dunkels forskar vid Umeå Universitet om ungdomars nätvanor och vilka strategier 
ungdomar använder sig av för att skydda sig mot eventuella faror och obehagliga situationer. 
Dunkels har bland annat skrivit boken Vad gör unga på nätet? (Dunkels 2018).  
 Anna Johansson forskar också vid Umeå Universitet och skrev doktorsavhandlingen 
Självskada: En etnologisk studie av mening och identitet i berättelser om skärande 
(Johansson 2010). Den är relevant för min studie då den bland annat berör identitet och 
nätet ur ett etnologiskt perspektiv, fast med fokus på självskadebeteende. 

1.7 Disposition 

Mitt empiriska material behandlas i två kapitel. I det första kapitlet Privat i det offentliga 
diskuterar jag hur man presenterar sig själv online, hur man med hjälp av privata konton 
skapar ett slutet rum där man inte är övervakad och hur många ungdomar känner sig 
stressade av sina telefoner på olika sätt. I det andra kapitlet Skapandet av “vi och dom” 
diskuterar jag hur smartphones erbjuder användaren att hitta nya gemenskaper, men också 
att de blir uteslutna ur givna gemenskaper om de blir av med telefonen.  
 Slutligen har jag en avslutande diskussion där jag binder samman det jag skrivit och lyfter 
några perspektiv. Här problematiserar jag också min egen roll som forskare och hur mina 
förkunskaper, fördomar och bakgrund påverkar det material och det resultat jag kommit 
fram till. 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2. Privat i det offentliga 

Zhenya: Jag skulle aldrig döma någon för att ha varit mer eller mindre anonym. Men jag 
tycker att det är viktigt att göra det man känner sig bekväm med. Visa upp så mycket som 
du klarar av. För det finns väldigt mycket dömande åsikter på nätet. [---] Jag vill inte visa 
upp för mycket av mig själv, för jag tycker också att man ändras väldigt mycket, under ett 
år eller bara en månad. Vad som helst och då vill jag inte gå tillbaka och ändra på min 
sida och känna alltså... säga något som jag kanske inte längre står för. […] människorna 
går så djupt in på historiken och går in på det gamla, och kan använda det mot dig, även 
om det inte är något du står för längre. Då håller jag det hellre för mig själv och för mina 
kompisar och sådär i det verkliga livet, prata om det men inte så att jag lägger det på 
internet, för det som man lägger ut kommer vara ute för alltid. 

Ungdomar idag måste vara mer eftertänksamma med vad de gör och hur de uttrycker sig 
med sina vänner eftersom en stor del av deras umgänge utspelar sig på nätet, där saker finns 
kvar, länge. Danah Boyd skriver att ungdomar idag måste ha flera saker i åtanke: persistence, 
visibility, spreadability och searchability (Boyd 2012:11). Med persistence menar Boyd att  
ungdomar måste tänka på att allt de lägger upp kan finnas kvar i princip hur länge som helst. 
Det kan alltid finnas kvar och således måste ungdomar också tänka på framtida konsekvenser 
av vad de lägger ut. Visibility syftar på vilka som har tillgång till att se vad. När man lägger ut 
något på nätet gör man det oftast med en specifik målgrupp som tänkt mottagare, men det är 
oftast synligt för många andra som användarna inte alltid har i åtanke. Med spreadability 
menar Boyd att det i dagens samhälle är väldigt lätt att något får spridning och ses av många 
personer. Slutligen skriver Boyd om searchability som syftar på att nätet gör det väldigt lätt 
att hitta information om personer på nätet. I utsagan här ovan kan vi se att Zhenya är orolig 
för vad Boyd kallar för persistence och visibility.  Hon väljer att inte lägga upp så mycket för 
att på så sätt slippa eventuella obekvämligheter längre fram i livet.  
 Alla jag talat med både under observationen och i intervjusammanhangen har berättat att 
mobiltelefonen (och för det mesta sociala medier) är det primära sättet att kommunicera med 
varandra. När jag frågar hur de skulle kontakta sina vänner om de inte hade sin telefon har 
mina frågor antingen inte fått något tydligt svar eller så har frågan missuppfattats. Under 
min observation träffade jag på två personer som satt vid ett bord, båda hade sina telefoner i 
händerna. När vi talade om kommunikation sa de att Snapchat kändes mest naturligt att 
använda när de skulle kontakta någon av sina vänner. Majoriteten av alla jag talade med 
under både observationen och intervjuerna efter dem har också nämnt Snapchat som den 
primära kommunikationskanalen, och motivationen har inte alltid handlat om appens 
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utformning utan om användarna, “nästan alla har den” (fältanteckning 1-02-2019). Det som 
lockar dem till de olika apparna är alltså deras vänner och möjligheten till socialt umgänge.  
 Det jag intresserar mig för i den här uppsatsen är inte sociala medier i sig, utan vad det 
gör med deras användare. Jag är inte heller särskilt intresserad av vilket medium de 
använder då det alltid förändras. Boyd påpekar att det inte är mediet som avgör vad unga gör 
utan i vilken kontexten de skriver (Boyd 2012:39). Det nya ersätter det gamla. I mitten av 
2000-talet var MySpace den mest populära sajten. Sedan var det Facebook, som inte är lika 
populär bland unga idag, som istället använder Youtube, Instagram och Snapchat (jfr. 
Dagens analys 2018; Boyd 2012:167ff).  

2.1 Den selektiva spegelbilden 

Alla jag har talat med har på ett eller annat sätt nämnt den selektiva bilden av verkligheten 
som är dominerande på internet. Antingen har de talat om den i negativa ordalag och 
beskriver det som något oärligt och problematiskt eller diskuterat det som ett sätt att få visa 
upp sina egna bästa sidor. 

Evin: Ja, nackdelarna är ju att mycket är ju selektivt av det man lägger upp! Såklart, man 
ser ju en bild som inte är den korrekta verkligheten och det kan sätta orealistiska krav. 
Liksom att man sätter orealistiska krav på sig själv. Och liksom, man får ju en snedvriden 
världsbild. Jag följer ju folk som bekräftar det jag själv anser, och ser världen på det sätt 
som jag själv vill se den. Så liksom, man blir ju inte utmanad direkt, men det är också 
skönt. 

I Evins utsaga kan vi se att hon har en förståelse för de negativa aspekterna med den 
selektiva bilden, men att den samtidigt fungerar stärkande för hennes identitet och hennes 
gemenskaper. Man tar till sig av de man ser upp till och gillar. Genom att följa vissa konton 
visar man också vem man är. På så vis är själva handlandet av vilka man följer och inte följer 
en performativ handling som säger något om vem man är. 
 De vanligaste applikationerna som ungdomar använder idag verkar vara Snapchat och 
Instagram. De fyller lite olika funktioner. De jag talat med använder Snapchat för att 
kommunicera med varandra på daglig basis, medan Instagram har blivit beskrivet som “mer 
seriöst” och som en hemsida, sitt CV och ansiktet utåt i världen.  

Oscar: Jaa, när det gäller Instagram då är ju folk... man är ju lite mer försiktig med sitt 
feed, man vill ju att det ska se fint ut på ens liksom, det är som en hemsida basically, […] 
Så det är lite mer eftertanke med det man lägger upp mer permanent. [---] Ens Instagram 
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nuförtiden är mer som ens CV känns det lite som. Mitt Instagram och mitt feed är mitt 
ansikte utåt i världen, den onlinea världen. 

Oscars utsaga säger en hel del om performativitet. Det han lägger upp på sitt konto bidrar till 
att forma honom och framför allt bilden av honom, därför är det viktigt att han lägger upp 
bilder som tolkas rätt av den tänkta mottagaren. Inget som sker på sociala medier sker i ett 
vakuum, utan står alltid i relation till mottagaren (jfr. Boyd 2012:49). Jag har frågat 
ungdomarna vad man gör på Instagram och svaren har varierat lite, många utsagor har 
vittnat om att man vill bli uppdaterad om vad ens vänner har för sig, men även att visa att 
man är lyckad som person. 

Josefin: Man lägger upp bilder där man verkar som en  lyckad person, oj det låter 
jättemörkt. Ja, men. Till exempel att man tagit körkort, eller att man är glad för att man 
umgås med människor, eller att man har köpt några snygga plagg som man har på sig, 
som man visar upp, ja med filter och allt det där vad det nu är.  

Att framstå som en lyckad person och att vara aktiv går hand i hand. Föreställningen av att en 
lyckad person gör saker, hittar på saker med vänner, reser och är bra på vad hen gör. Att 
lägga upp saker på Instagram och ha en profil har inget värde i sig själv utan får ett värde när 
det kommer i kontakt med andra. När man får en reaktion på en bild eller ingen reaktion så 
händer något med ens självbild. Om den blir bekräftad blir man stärkt, och om den inte blir 
det kan man börja tvivla på sig själv. 
 När jag gräver i varför man vill framstå som en lyckad person är svaren flera. Det handlar 
om att man inte vill lägga upp något som kommer att vara kvar för alltid, som speglar en 
negativ bild av en. Att man inte vill sprida mer negativitet än den som redan finns. Men också 
att man är rädd för att bli dömd för sitt utseende eller ses som en person som inte gör något 
och är misslyckad på grund av bristen på bedrifter. Det hänger också ihop med det offentliga, 
det är bara när det kommer till de offentliga kontona som det finns en stark önskan att 
framstå som lyckad medan deras privata konton inte alls ställer samma krav på användarna 
vilket jag kommer till senare.  
 Även Rickard tog upp körkortet som ett exempel när han berättade vad det är för typ av 
bilder folk lägger upp. Att ta körkort och visa upp det kan också tolkas som en performativ 
handling. Man visar upp för världen att man inte längre är ett barn, att man har tagit steget 
in i vuxenvärlden, en övergångsrit. En positiv bedrift som ses som en merit på många sätt, 
bland annat i jobbsökande. 
 När jag ställde följdfrågor om varför man inte kan lägga ut “mindre lyckade” versioner av 
sig själv möttes jag ofta av lite fundersamma miner och svaren varierar mellan att inte riktigt 
veta och att de själva börjar problematisera strukturen på sajten (och i samhället) som något 
potentiellt skadligt. När jag ber dem berätta om nackdelarna med Instagram är svaren ofta 
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att man inte får den “riktiga bilden” eller versionen, likt vad Evin sa här ovan. Att det som 
syns där inte är sant. Att någon kan verka vara en lyckad person men egentligen bara är en 
trött och osäker person som har en fasad. När Zhenya kommer in på ämnet berättar hon att 
det är vanligt att folk överdriver på nätet, och då särskilt på sociala medier. 

Zhenya: Men det är väl mest Instagram kanske. Instagram eller Snapchat att man lägger 
ut bilder, att man visar att man gör saker hela tiden. Jag vet inte. Jag är ute med mina 
kompisar konstant, och jag reser och det här och det här, och jag ser alltid så här bra ut! 
Typ, sen i verkligheten så är det en trött liten tjej eller kille som går runt i korridoren. 

I citatet ovan beskriver Zhenya den överdrivna naturen som finns på sociala medier. Att man 
ständigt lägger upp de bästa bilderna och det mest spännande innehållet, vilket inte är så 
konstigt eftersom det är det roligaste att dela med sig av. Man stärker sin identitet och sin 
självbild genom att berätta om sitt liv på sina villkor, men det kan finns nackdelar också. 
Detta är också något Boyd har sett i sina studier, hon skriver “they may wish to be viewed as 
confident and happy, even when they’re facing serious depression or anxiety” (Boyd 
2012:48). Josefin uttrycker en oro för yngre människor i tidiga tonåren eller till och med 
ännu yngre som använder sig av sociala medier och följer personer de ser upp till. 

Josefin: Unga människor som börjar använda sig av sociala medier för det är väldigt 
spännande […] För det är som en helt ny värld av information. Också ser dom dom som 
dom ser upp till, och dom kan inte göra något fel, dom kan inte vara mänskliga, då blir 
dom säkert väldigt osäkra i sig själva och känner att dom gör fel, och det är ju väldigt 
tragiskt och det påverkar säkert deras självkänsla på ett väldigt negativt sätt. 

Att skylla ungas ohälsa på ny teknik eller nya fenomen är inget nytt. Vuxna är rädda för att de 
inte längre har samma kontroll över unga som innan och inte kan identifiera sig med deras 
sätt att leva eftersom det skiljer sig från när de själva var unga (jfr. Dunkels 2018:25f; Werner 
2019). Detta är ett ohållbart förhållningssätt vilket jag kommer att skriva mer om i 
nästkommande kapitel. 
 Många av dem har också nämnt framtida arbetsgivare i olika kontext. Några har visat en 
oro för att ofördelaktiga bilder ska bli tillgängliga för en framtida arbetsgivare och de ska bli 
straffade i form av att inte få vissa jobb i framtiden på grund av bilder de lagt ut när de var 
yngre. Boyd skriver om hur ungdomars kommunikation med varandra på nätet kan 
misstolkas av till exempel framtida arbetsgivare, och hur detta kan straffa ungdomarna 
genom att de blir uteslutna ur vissa rum (Boyd 2007:133f; Boyd 2012:29,51). När jag frågar 
Oscar vad han själv vill framhäva via sociala medier svarar han: 

Oscar: Jaaa. Alltså man vill ju helst liksom förmedla att man är en... man lägger ju bara 
upp dom fina grejerna. Så, och det är ju ganska självklart, man lägger bara upp när man 
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är ute och reser, fina bilder å så. Fina bilder på sig själv, man lägger ju aldrig upp när man  
sitter vid skolbänken och skriver PM eller bild där man har influensa och tio finnar 
liksom, så det är ju, det är en förfinad version av sig själv. 

Även Josefin vittnar om att Instagram ger en bild av verkligheten som kanske inte är lika 
nyanserad som ens verkliga liv är. Hon säger att det lätt blir “en fasad av positiva saker i livet. 
För man lägger bara upp versioner av sig själv som man är nöjd med och stolt över” (intervju 
med Josefin). Vad man är nöjd med går ofta hand i hand med samhällets normer, vilka 
normer det är som styr när det kommer till olika saker som utseende och sysselsättning. Om 
man inte ser ut som normen eller har “rätt” intressen enligt den rådande normen blir det 
också svårare att lägga upp bilder. Dessa normer ser också olika ut på olika platser, olika 
skolor och i olika umgängeskretsar.  
 Ett citat från en elev jag samtalade med under min observation som sammanfattar den 
selektiva verkligheten som ungdomar producerar på nätet är “man är lite mer social på 
Snapchat, och snyggare på Instagram” (fältanteckning 1-02-2019).  

2.1.1 Inspirationen och utvecklingen av sig själv 
 
Oscar: Jag gillar ju den konstnärliga världen, jag följer ju personer som jag tycker är 
coola och de ser jag ju upp till, så när dom lägger upp coola bilder och så liksom, jag vill ju 
bli som dom, jag strävar ju mot att mitt feed och att min Instagram ska bli lik deras. [---] 
Men det ger mig definitivt en chans att liksom utveckla min egen stil och så genom att 
kolla på de jag tycker är coola, "vad har dom på sig"? Och vad gillar dom för musik, och 
vad gillar dom för konst? Kunna få inspiration därifrån.  

Billy Ehn och Orvar Löfgren nämner hur bland annat stilar, musik och klädsel används för att 
stärka gruppkänslan. En tyst men effektiv kommunikation som förmedlar grupptillhörigheter 
och stänger ute andra som inte tillhör gruppen (Ehn & Löfgren 2001:9,52f). När Oscar tar 
inspiration från personer han följer och klär sig som dem och konsumerar samma kultur som 
dem skapar han sig själv i förhållande till dem. Oscar vill tillhöra en speciell grupp och gör 
vad han kan för att andra ska se honom som en del av den gruppen. Där fungerar Instagram 
utmärkt som ett redskap för att förmedla en bild av hur man vill vara och hur man vill bli 
sedd, att ge ut sin självberättelse. Giddens skriver att människor i dagens samhälle står inför 
fler val än man gjorde tidigare. Men bara för att människor har fler val betyder inte det att 
man gör dem medvetet, utan att man blir tvingad att göra olika val. Giddens menar också att 
man skapar sig en livsstil genom att följa olika praktiker som ger en materiell inramning av 
en speciell berättelse om självidentitet (Giddens 1999:101). Något som vi kan koppla till 
Oscars utsaga, hur han genom inspiration från andra väljer att framställa sig själv och sin 
identitet. 
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 Även inspirationen man tar åt sig från sociala medier är kopplad till vad man själv anser 
är från någon som har lyckats. Här spelar samhällets normer en stor roll. Rickard berättar 
hur man kan få inspiration från appar som Instagram: “se hur andra har lyckats inom ett 
visst område. Eller sådär och få inspiration av det” (intervju med Rickard). Att se upp till 
idoler och sträva efter att bli som dem är inget nytt. Skillnaden här är att avståndet mellan en 
själv och de man ser upp till är mycket mindre då man rör sig på samma plattform. Det blir 
därmed lättare att jämföra sig själv och sina egna prestationer med dem man ser upp till.  
 Men man kan också växa mycket med hjälp av att ta inspiration och ta del av information 
via olika medier. Evin berättar hur hon har fått hjälp att både förstå sig själv och växa som 
person med hjälp av tillgången till Youtube och sociala medier. Att hon kan få sina egna 
erfarenheter bekräftade och hitta en mötesplats med andra personer som delar samma 
erfarenheter som hon själv gör, och på så sätt stärka den gemensamma identiteten som hon 
delar med dessa personer. 

Evin: Jaa, jag tror att det positiva med Youtube är att det är extremt, alltså det är en 
väldigt utbildande plattform, det är väldigt mycket information om allt som man själv 
tycker är intressant. […] Jag tror också som sagt att på alla sociala medier är det extremt 
tacksamt – speciellt för individer som är på något sätt, jamen, icke normativa, som faller 
utanför samhällets gränser, att det finns ett ställe där man kan mötas. Jamen bara utbilda 
sig om sin egen identitet och sin egen upplevelse, jag tror att det hjälper väldigt många. 
Och att folk får prata om sig själva, jag tror det är extremt viktigt.  

Här kan vi se hur tillgången till nätet och sociala medier öppnar upp för att röra sig utanför 
samhällets normer och få bekräftelse av andra personer som delar samma erfarenheter. Anna 
Johanssons forskning stärker detta; hon skriver att internet erbjuder socialt stöd till 
användarna när de känner att de mår dåligt eller är i någon form av kris. I Johanssons 
material söker sig användarna till forum med personer som har liknande problem för att få 
stöd av personer som vet vad man går igenom (Johansson 2010:149). Detta kan liknas vid 
vad Evin berättar om fast då med andra internetforum som till exempel Instagram och 
Youtube. Det behöver inte heller alltid handla om problem utan också utforskande av positiva 
saker som man har gemensamt med andra. 

2.1.2 Undvika den offentliga presentationen 

Många av dem jag har talat med undviker att ha en offentlig Instagram, eller rättare sagt, de 
har en offentlig Instagram men de lägger inte upp något innehåll där. De använder den 
nästan enbart till att bli inspirerade av vad andra gör och få information om vad deras vänner 
sysslar med. I min intervju med Evin berättar hon att hon använder Instagram mest för att 
bli inspirerad av diverse konton. Allt från konstnärer och artister till politikers 
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Instagramkonton, men att Instagram är också är en social faktor, man kommunicerar med 
sina vänner. Hon förklarar vidare varför hon väljer att inte lägga upp så mycket själv: 

Evin: Alltså det är ett ångestmoment för mig […], det du lägger upp på Instagram blir ju 
på något sätt en portfolio för vad du är och vem du är. Mycket, det känns extremt jobbigt 
att jag lägger upp något och ehm... folk drar slutsatser och lägger värderingar i det jag gör. 
Inte för att jag nödvändigtvis bryr mig om det är något jag verkligen är säker på, [---] Jaa, 
alltså som sagt, jag dokumenterar ju extremt lite om mig själv, men jag vet inte, jag tror 
att jag är mer öppen som person om man träffar mig i verkligheten. 

Evins utsaga visar på en vilja att vara någorlunda anonym, och att äga bilden av sig själv (jfr. 
Giddens 1999:45).  När man träffar personer i verkligheten kan man anpassa sitt bemötande 
efter personen man träffar, men på nätet är det svårare att reglera vilka som ser vad man 
lägger ut. Därför kan det vara svårt att veta vilka man adresserar när man lägger upp bilder, 
en bieffekt av det som Boyd kallar för visibility (Boyd 2012:11). Detta är också något som 
Viktor gav uttryck för i vår intervju.  

Viktor: Det finns inte heller någonstans där jag bara har lagt ut information om mig 
själv. Typ vad jag tycker om eller så. [---] Jag tycker om att ha en känsla av integritet typ, 
och att bara dom som jag vill ska veta den information får det, att jag har makten över det 
genom att berätta det då i så fall. 

Under min intervju med Josefin ger hon uttryck för en oro att bli bedömd och dömd av folk 
om hon skulle lägga ut bilder som inte är i takt med den rådande skönhetsnormen. Ehn och 
Löfgren skriver att popularitet och “vår” gemenskap baseras på “deras” utanförskap (Ehn & 
Löfgren 2001:65). 

Josefin: Jag skulle inte vilja lägga upp en bild om jag har typ flottigt hår, eller inte 
foundation på mig eller något sånt. Så man vill ju se finare ut typ. [---] Eftersom… att den 
bilden alltid kommer finnas där, om jag inte tar bort den dvs. Så. Och folk kommer ju att 
döma en efter dom. Men det kanske bara är att jag är lite cynisk. Men jag vet inte. Varför 
gör man det? 

Här kan vi se att Josefin tänker på vad Boyd kallar för persistence, att det man lägger upp 
alltid finns kvar, och att hon är orolig över hur det ska påverka henne framöver. Men även 
aspekten av visibility kommer in då hon är orolig för vem som ska se det, alltså, att det kan 
ses av personer som inte är den tänkta målgruppen (Boyd 2012:11). Något man kan reglera 
med privata konton. 
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2.2 Privat på nätet – ungas integritet 

“Jag har en kompis, hon funderade på att skapa ett till konto, ett vanligt Instagramkonto, 
bara för att hennes familj inte ska se” (intervju med Zhenya). Under min observation träffade 
jag på ett par ungdomar som beskrev vilken funktion privata konton på Instagram hade. De 
offentliga kontona fungerade mer som en presentation av sig själva där vem som helst 
(inklusive de vuxna i deras liv) kunde följa dem, medan det privata kontot fungerade mer 
som en dagbok där de inte behövde lägga ut bilder på en “perfekt vardag”. En av dem sa 
också att hennes föräldrar skaffade både Instagram och Snapchat så fort hon gjorde det för 
att kunna hålla koll, vilket hon tyckte var rätt jobbigt och skaffade därefter privata konton. 
 Ungdomar blir uteslutna från offentliga miljöer som är för vuxna som till exempel krogen, 
och har mindre att säga till om i den gemensamma miljön i hemmet. Som en reaktion på 
bristen på makt i hemmet utesluter ungdomar vuxna ur sin virtuella värld. Boyd skriver att 
hemmet anses som en privat sfär där man inte behöver anpassa sig efter andra, men det är ur 
de vuxnas perspektiv. För många ungdomar har hemmet ännu striktare normer än världen 
utanför (Boyd 2007:134; Boyd 2012:18f). Jag frågar Oscar om han är vän med sin familj på 
sociala medier, vilket han är, men när jag frågar om han också är vän med dem på sitt privata 
konto får jag ett annat svar: 

Oscar: Absolut inte [---] Man vill ha lite privatliv utanför hemmet då man delar så stor 
del av hela ens liv annars med dem så man vill ha något som bara är för en själv. Å sen så, 
om jag är ute och festar så vill jag gärna inte att så här min mamma ser vad jag gör. Det 
slår lite mot vad dom har för bild av mig. 

Nätverket av privata konton låter ungdomar diskutera det intima och ha ett privatliv 
sinsemellan på en halvoffentlig plats, där de väljer vilka som ska se det. Det är en ständigt 
pågående förhandling, att skapa sin identitet och vara självständig. Uppkomsten av privata 
konton eller dubbla konton kommer från att ungdomar ständigt måste bemöta flera olika 
mottagare. Både vuxna personer som föräldrar, vårdnadshavare och framtida arbetsgivare, 
men också sina vänner, och eftersom dessa mottagare har olika värderingar kan inte 
ungdomar lägga upp allt på en och samma plats då det kommer att misstolkas av någon part 
(jfr. Boyd 2007:133). Därför har ungdomar skapat strategier för att hantera de olika 
mottagarna, privata konton för sina vänner och jämngamla och offentliga konton för att visa 
vuxenvärlden att man är mogen och ansvarstagande.  

Viktor: Jag antar att jag la ut saker som jag inte ville att dom skulle se, men det... jag 
tycker inte att jag la ut något olämpligt eller något. Det är mer bara att det kändes som en 
privat grej. Jag vet inte riktigt. 
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I citatet ovan ser vi att det inte nödvändigtvis är innehållet som man vill dölja för de vuxna i 
sin omgivning, men man vill känna någon form av integritet och privatliv. Självständighet är 
en viktig del av att växa upp och i tonåren testar man vilka gränser som finns och gör sig redo 
för att bli helt självständig. För att kunna göra det måste man kunna uttrycka sig någonstans 
där man inte känner sig bevakad, och om man går igenom något jobbigt kan det vara bra att 
lyckas lösa det själv utan en snokande förälder som ska “hjälpa” hela tiden, vilket lätt kan 
skapa en kontraproduktiv effekt. 

 
Oscar: Jaa, där [privata instagramkonto] lägger jag upp bekymmer, om jag haft en 
skitdag, så lägger jag upp det där, om jag ser en rolig bild eller kommit på något roligt 
skämt så kanske jag lägger upp det där. Man skämtar med sina kompisar och så. Det är 
mycket mer intim Instagram på det sättet. 

När jag frågar Oscar vad han vanligtvis lägger upp på sitt privata konto kommer det fram att 
innehållet där är precis sånt som man delar med sina vänner i verkligheten. Det är inte 
konstigt att ungdomar inte vill låta sin föräldrar eller andra vuxna ha tillgång till den 
informationen, på samma sätt som de inte vill att deras föräldrar ska sitta inne på deras rum 
och tjuvlyssna när de umgås med sina vänner. 
 Det finns fördomar om att ungdomar delar allt på nätet och inte har något privatliv eller 
värderar integritet. Men när jag intervjuat ungdomar till den här studien märker jag att 
anonymitet och integritet är något de själva värdesätter väldigt högt, och att unga sätter upp 
egna gränser för vad de själva vill dela med sig av (jfr. Boyd 2012:55). 

Josefin: Jag älskar att göra musik, och spela musik. Jag är med i min pappas gubband 
och sjunger och spelar. Men jag vet inte, jag vill inte dela med av det för jag vill inte att 
folk ska tycka något om det eftersom det är så privat och personligt. Så då lägger jag inte 
upp något om det. 

Här kan vi se att Josefin har ett intresse som hon gillar väldigt mycket och som betyder 
väldigt mycket för henne, men hon väljer att inte dela det offentligt på nätet för hon anser att 
det är för personligt. Hon vill inte ge andra rätten att ha åsikter om något som är så pass 
personligt för henne. Josefin har själv inget privat konto på Instagram. När jag frågar henne 
varför hon tror att andra har det får jag ett svar som går hand i hand med vad de andra 
svarat: 

Josefin: Dom vill väl ha lite kontrast liksom. För jag tror att många har en sida där dom 
visar upp väldigt bra sidor av sig själv och så har dom en sida där dom visar upp, inte så 
vackra delar av sin vardag. Och bara för att slippa känna att de alltid måste känna sig 
perfekta. 
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Här kan vi se att vad som är “bra sidor” är det normativa, så som man “ska” vara, strävan 
efter någon form av perfektion, medan privata konton skapar ett rum för användarna där de 
kan göra sina olikheter, ta fram sina “sämre” sidor, ventilera och klaga över dåliga saker, 
skämta om interna saker och visa mer intima saker. Ett avslappnat rum.  

2.3 Den dubbla stressen 

Många av ungdomarna jag talat med har också gett uttryck för stress som de anser antingen 
orsakas av eller förstärks av deras smartphone. Men att denna stress också är svårtacklad, då 
det inte är så enkelt som att bara lägga ifrån sig mobiltelefonen eftersom det också orsakar 
stress att vara utan den. Oscar kommer in på ämnet stress när vi diskuterar om det är viktigt 
att ha tillgång till nätet som tonåring: 

 
Oscar: Ja, det tycker jag. Definitivt […] man får liksom en bredare, mycket bredare chans 
att dels sprida sitt kontaktnät och få fler vänner, men det är också […] många nackdelar. 
[…] Amen alltså den här mobilstressen som kan vara väldigt tydlig. Att man har, inte bara 
när man är borta från mobilen, det är en typ av stress. Men det är också en typ av stress 
att ha mobilen på sig hela tiden. Jag känner det att jag blir helt utmattad av att, om jag 
haft en hektisk dag och har mycket att fixa och det är många som skriver till mig så blir 
jag helt utmattad, och jag tycker det känns jättejobbigt. Det är en ny form av stress. För 
jag har inte bara skolstress utan också socialstress av att konstant vara nåbar. Och att jag 
förväntas att svara inom ett femminuters-spann. Konstant. Stressen också av att ha den 
här offentliga instagramen man blir ju mer vulnerable, […] sårbar, av att ha det här 
ansiktet utåt, folk kan gå in på en och se hur man ser ut, så det är en annan typ av stress 
liksom. Så det är för- och nackdelar definitivt. 

I utsagan ovan kan vi se att Oscar har ett reflexivt förhållningssätt till sin smartphone och är 
medveten om att det finns både positiva och negativa aspekter i relationen till sin telefon. Vi 
kan också se en brytpunkt mellan smartphones och sociala medier. Det är inte smartphones i 
sig som skapar stressen som Oscar gav uttryck för, inte heller sociala medier i sig, utan det är 
kombinationen av de bägge som utlöser denna stress. Att ständigt vara nåbar genom att ha 
en smartphone som har tillgång till sociala medier. 
 Oscars reflexivitet gentemot sin egen relation till sin smartphone strider mot mina egna 
fördomar om ungdomar och telefoner. Jag gick in i den här studien i tron att ungdomar 
generellt hade en näst intill okritiskt positiv syn på användandet av telefoner. Denna dubbla 
stress kom fram i fler utsagor: 
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Rebecka: Använde Facebook mycket för att skriva med folk och märkte hur stressad jag 
blev av att kolla på mobilen hela tiden. Även stressad av att inte kolla på mobilen när jag 
kanske “behöver det” (självreflekterande dagbok). 

I dessa berättelser kan vi också se att det inte bara är mobilen i sig som är orsaken till 
stressen, inte heller sociala medier i sig, utan kombinationen av de båda. Att bli stressad av 
att ständigt ha telefonen på sig och vara nåbar, samt stressen av att missa saker som sker 
eftersom man vet att alla andra är konstant uppkopplade. Det är en oro som jag tror grundar 
sig i känslan av att bli utesluten ur en gemenskap, något jag kommer att komma in på mer i 
följande kapitel. 
 Viktor berättar om liknande företeelser i vår intervju som Rebecka skriver i sin 
självreflekterande dagbok. Han märkte att han började må dåligt att använda vissa sociala 
medier, och av det faktum att han använde telefonen på rutin utan att veta varför. Rickard 
beskriver också telefonen som en tidsstjälande maskin, att man använder den nästan per 
automatik utan att veta varför eller få ut något särskilt av det. Rickard säger även att han inte 
använder sig av sociala medier särskilt mycket längre då han inte får ut något av det då det 
blir ett tidsslöseri. En orsak till stress är att man alltid ska vara nåbar, men också att man 
känner sig bevakad, och då inte bara av vuxna personer i sitt liv utan också sina vänner. När 
jag frågar Rickard vad som är dåligt med Snapchat tar han upp kartfunktionen med GPS: 

Rickard: Dåligt... Ja dom har ju den här kartan och folk kan ju stalka upp ganska mycket 
där. Ja, man ser att dom inte är, man säger att man inte kan jobba till exempel också ser 
chefen det på kartan och så kanske det inte är så bra. Eller, asså jag vet inte. Att man hela 
tiden är övervakad av sina kompisar. [---] du ser vart alla är någonstans, om du har 
aktiverat dig på kartan då. Ja, ser hur länge sen det var man var på ett visst ställe och så 
där. På kartan, vart någonstans i stan eller i världen, typ. 

2.3.1 Stressen av att ständigt uppdateras 

Det är inte bara att vara nåbar som orsakar stress utan också att ständigt matas med olika 
former av nyheter. Det kan handla om världsnyheter från olika appar eller att man ser vad 
vänner gör när man inte är med själv. Något som både Rebecka och Zhenya pratar om.  

Zhenya: Jag tror att man blir stressad. Jag tror, typ såhär att på morgonen så brukar jag 
inte, jag gillar inte att ta upp mobilen direkt, för att jag känner, jamen det är direkt massa 
notiser man får från kanske någon kompis som vill hitta på något. Eller att bara, någon 
nyhet som man ser direkt och så blir man kanske lite stressad eller att man startar dagen 
med ett negativt intryck av den här nyheten som kanske är lite, ja att det är något 
katastrof som har uppstått eller något sånt där. Så, jag tror det är väl det. Och sen, jamen 

!19



sociala medier, […] Att man blir stressad av att andra människor verkar ha så kul och 
hitta på massa grejer och du. Jag vet inte är bara hemma och ligger i din säng och det 
känns som att du har som inga planer för dagen och ingenting.  

Att se andra som man känner ha kul och vara aktiva när man själv inte har möjlighet eller ork 
att delta kan rätt enkelt få en att känna sig nere. Man jämför sig lätt med det för det sker 
något med informationen när den kommer till ens egen telefon istället för i en tidning, på 
radion eller på teven, den blir personlig på ett helt annat sätt. Den blir ämnad för dig. Nästan 
som att få ett brev adresserat till sig. 

Rebecka: Blir lite illa till mods att jag var hemma ikväll, annars hängt med ut och ölat. 
Instagram påminde om att jag är för lat och orkeslös [---] Känner mig lat när jag ser att 
andra gör saker, speciellt eftersom att jag inte har energin själv men vill vara den 
personen som har energin (självreflekterande dagbok). 

Här kan vi se att Rebecka blir negativt påverkad av att få vissa uppdateringar, och att hon 
känner sig lat av att inte följa med på grejer. I själva verket kanske det handlar om något helt 
annat än just lathet för hon säger samtidigt att hon inte har energin till att hänga med ut och 
hitta på saker. Hennes självbild påverkas av vad andra lägger upp. Men som jag diskuterat 
ovan är det svårt att lägga ifrån sig telefonen då det skapar en annan stressande känsla av att 
inte veta vad som pågår. Något som informanterna har benämnt som FOMO-känslan, vilket 
står för fear of missing out.  

2.3.2 Stressen att tappa telefonen 

Nästan alla jag talat med har berättat om hur det känns att tappa sin telefon, och de flesta har 
nämnt stress i sina utsagor. Mobiltelefonen innehåller viktig information som många 
människor behöver för att klara av sin vardag, telefoner har en massa viktiga funktioner som 
många tar för givet i dagens samhälle. 

Oscar: [skratt] Väldigt abstinentit… För det första så blir man rädd att man missar 
någonting, liksom jag blir ju jätterädd, tänk om mina vänner försöker kontakta mig. […] 
Det blir som en krissituation, att måsta hitta mobilen igen. [---] Om man har tappat bort 
den hemma och sedan går ut ur huset och behöver spendera en dag på skolan, då är det 
en annan sak. Då är det liksom, då vet man att man kommer hamna i situationer typ att 
man behöver sitta ensam på lunchen då vill man inte bara sitta ner helt ensam, då har 
man gärna mobilen som en liten kompis. Så det är liksom, det vi pratat om förut, att det 
är ett socialt skydd. 
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Detta går också att jämföra med vad en elev sa under min observation på skolan; hen skulle 
hellre stanna hemma och leta efter sin telefon och komma sent, alternativt missa en hel dag 
än att gå till skolan utan sin telefon. 
 Här kan vi se att telefonen fungerar på flera sätt, till exempel att kommunicera med sina 
vänner när man befinner sig i en jobbig eller obekväm situation. Då kan mobilen fungera som 
en liten kompis, man tar upp den med förevändningen att göra något på den, som att kolla 
något socialt media eller dylikt, men den egentliga anledningen kanske är att man vill 
distrahera sig från den rådande situationen runt omkring sig, något jag kommer tillbaka till 
senare. 
 Som vi kan läsa i Oscars svar tycker han att det är jobbigt att vara utan telefon i 
situationer då han är ensam, då han inte har sina vänner omkring sig. Stressen av att inte ha 
en telefon då tror jag beror på en oro att bli utesluten ur olika gemenskaper, något jag 
kommer att utveckla i nästa kapitel. 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3. Skapandet av “vi och dom” 

Zhenya: Någonting som hjälper en att – som alla människor har just nu – det är något 
som hjälper oss att vara sociala, kunna hålla koll på kommunikativa, och på vad som 
händer kanske i världen. Ehm, å ja. Kanske hjälper oss i vår vardag ibland. Typ kolla upp 
scheman, vet inte om det är studier om man pluggar, eller scheman för busstider och sånt 
där. Ja, jag tror det är mest ens- för att vara social, och vara med på agendan typ. 

I dagens samhälle är det svårt att klara sig utan en smartphone, den har blivit normaliserad, 
och att inte ha en leder till utanförskap. Utan mobiltelefon kan man plötsligt inte längre ha 
kontakt med sina vänner, och har man inte tillgång till swish så det blir svårare att hänga 
med och fika. Appen på mobilen som man betalar bussen med, den är borta om mobilen går 
sönder och då kanske man inte kan åka med till stan. Många delar av det vardagliga livet 
hänger på att man har en fungerande smartphone. Zhenyas beskrivning av en smartphone 
belyser en väldigt viktig aspekt, den hjälper oss att vara med på agendan. Utan telefonen kan 
man hamna i skymundan, och inte bara bland vänner utan även i skolan. 
 Det räcker inte att ha en fungerande smartphone, man måste också ha en tillräckligt ny 
smartphone för att apparna ska fungera. “De vill ju att man ska köpa nya mobiler, bankID 
slutar fungera efter ett tag på gamla modeller” (intervju med Rickard). Även Oscar påpekar 
att det är socialt normbrytande att inte ha en smartphone. 

Oscar: Jag kom ihåg på en teaterträning så fick vi lämna in alla mobiler och då hade jag 
den här röda fliptelefonen, och så var det någon som drog upp den och ba "Vad är det här 
för någonting hörrni? Herregud vem är det som har den här?", och jag vågade inte säga 
att det var min, det va så skämmigt. Så det var ju definitivt status, det var ju folk som hade 
smartphones redan i femman liksom. Det hade just kommit. Men min första smartphone 
använde jag väl mest på skolan, annars hemma så var det inte särskilt mycket. 

När jag frågar Rebecka om alla i hennes klass har smartphones svarar hon att alla har det, 
förutom en person som medvetet har en gammal Nokia-telefon från tidigt 2000-tal. Det finns 
sätt att komma undan med att ha en knapptelefon, om man gör det som ett “medvetet val”. 
Då blir det en del i ens identitet, att man gör en rebellisk handling i valet av telefon, att man 
tar ett ställningstagande (jfr. Ehn & Löfgren 2001:52f). Det blir en performativ handling som 
visar på individens individualitet. Men om anledningen skulle vara den ekonomiska 
situationen skulle det inte alls vara lika accepterat. 
 Många av dem jag talat med har berättat att telefonen är en integrerad del i skolan, inte 
bara för att hålla kontakten med vänner eller kolla upp scheman, utan telefonen kan fungera 
för att främja lärandet på olika sätt. Oscars lärare förutsätter att eleverna har en smartphone:  
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Oscar: Studiemedlen i dag är ju väldigt dependant av att eleverna har mobiler, det är 
många lektioner som, alltså om någon inte har sin mobil, om den gått sönder, många 
gånger blir det då ett problem i klassrummet och ja “hur ska vi lösa det för Ebba?” […] Vi 
brukar väldig ofta göra det här Kahoot. Det är som en quizapp då ställer läraren upp en 
kod på projektorn, så får alla kolla sin mobil, logga in på kahoot.com och knappa in koden 
och så får man svara på en massa frågor. […] Och det används väldigt ofta i olika ämnen. 
Så om man inte har mobil där så kan man inte medverka. 

Att inte ha en telefon som är tillräckligt bra för att kunna använda sig av dessa applikationer 
innebär att man blir utesluten, inte bara ur gemenskapen utan också ur undervisningen. 
Detta är ett bevis på hur integrerad telefonen är i vårt vardagsliv. Användningen av internet 
och mobiltelefoner har ökat kraftigt under de senaste åren (Statens medieråd 2019). Det är 
inte bara på fritiden som telefonen och nätet används utan också i undervisning och 
professionella sammanhang. De informanter som har jobb vid sidan av skolan har också 
förklarat att ett eventuellt mobilförbud i skolor skulle försvåra deras kommunikation med sitt 
jobb, och därmed begränsa dem från möjligheter till jobb utöver begränsningarna det skulle 
skapa i skolan och i kommunikationen med vänner. 

3.1 Det sociala skyddet 

När jag frågar Oscar vad han använder telefonen till i vardagen utvecklar han resonemanget 
kring socialt skydd och hur telefonen kan användas för att undvika olika situationer.  

Oscar: Det är mer som såhär, man kollar inte Instagram för att å, nu har jag ett intresse, 
nu vill jag kolla vad dom här gör, och vad som är nytt, utan det är mer, nu känner jag mig 
obekväm i den här sociala situationen i verkligheten så då tittar jag i mobilen för att ha 
något annat att fippla med, istället för att se obekväm och stel ut liksom. […] Både jag och 
många av mina vänner använder den så. 

Det är inget nytt att uppfinna strategier för att undvika olika situationer. Det kan handla om 
att man tittar ner i en bok för att undvika ögonkontakt eller den klassiska fikapausen för att 
prokrastinera från jobbet. Ehn och Löfgren tar upp exemplet med fikapausen på jobbet och 
hur det inte alltid är fikat som är i centrum, utan att det fungerar som en ursäkt för att slippa 
något annat (Ehn & Löfgren 2012:113f). På samma sätt kan telefonen fungera. Man tar upp 
den med ursäkten att man ska kolla sitt flöde på Instagram, men den egentliga anledningen 
är att man vill slippa den rådande situationen. 
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Zhenya: Jag tror att när man är ute på stan, kanske såhär, jag brukar vänta på bussen 
och det är ibland lite skumma typer där som försöker, som säger typ hej eller något sånt 
där. Då tar jag upp min mobil och låtsas som att jag pratar med någon. Då säger jag bara, 
alltså jag pratar med mig själv egentligen så. Eller verkar vara jätteupptagen med att å, jag 
orkar inte prata jag måste göra det här [på telefonen]. […] Den kan till och med fungera 
som ett skydd ibland, från dom typer som man inte vill socialisera sig med. 

Men det telefonen gör som är nytt är att erbjuda en annan social kontakt istället för den som 
erbjuds i “verkligheten”. Detta kan kopplas till identitetsskapande i relation till vilka man 
väljer att umgås med. Det är inte längre det geografiska som avgör vilka man umgås med (jfr. 
Statens medieråd 2017). Med telefonen kommer också möjligheten att välja och vraka vilka 
man ska umgås med nästan hela tiden. Även om ens fysiska kroppar är på olika platser (jfr. 
Dunkels 2018:38). Människor är inte längre per automatik med i en gemenskap med de de är 
i närheten av utan har nu större möjligheter att välja hur de ska identifierar sig och med 
vilka. Zhenya nämner också telefoner som ett skydd i konstiga eller jobbiga situationer när vi 
pratar: 

Zhenya: Men jag tror att där i slutet av sjuan till åttan så blev det mer en sån där grej att 
man använde den som ett skydd. Eller så här. Typ det här var en konstig situation, jag tar 
upp mobilen och gör något så det ser ut som att jag är upptagen typ. Å då blir det som att 
man använder mobilen bara för att undvika några utmaningar, eller något sånt där, i livet. 
Och så här bara jamen gå fram och socialisera sig man bara näe men jag har kompisar på 
telefonen. 

Det var en del i hennes utsaga jag fastnade extra mycket för: “Jag har kompisar på telefonen.” 
Detta är något som spräcker myten om asociala ungdomar som bara sitter med sina telefoner 
hela tiden och inte är sociala, bara för att de socialiserar på sina egna villkor. Att ta upp 
telefonen vid dessa tillfällen fungerar performativt, man distanserar sig från det fysiska 
umgänget och blir utanför den eventuella gemenskapen. Att ta upp telefonen för att verka 
upptagen är ett aktivt val att inte ingå i en social situation som man inte själv har valt, och 
istället vända sig till det bekanta. 
 Det finns en antimobilrörelse i samhället, inte den typen av rörelse som marscherar 
genom gator och torg med skyltar på överstrukna mobiler, men det finns otaliga bilder som 
ironiskt nog delas på sociala medier (och troligtvis via en smartphone) med “visdomsord” om 
att man var mer levande förr, innan telefonen, att man mår dåligt av den och att man är 
asociala med telefoner. Jag såg nyligen en sån bild som föreställde det kända japanska 
motivet de tre aporna, varav en håller för sina öron, den andra håller för ögonen, och den 
tredje håller för sin mun, men här fanns det ett tillägg; en fjärde apa som satt och tittade ner i 
en smartphone. Budskapet var att personer i dag varken ser, hör eller är sociala. Trots att det 
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ungdomar gör mest med telefoner idag är att vara sociala och kommunicera med varandra. 
Något som tydligt framgår av vad de jag har talat med har sagt. 

Evin: Vi kommer använda mobilen i framtiden, vi är sociala varelser. Vi vill vara med vi 
vill inte missa saker, så jag tror det kanske är bättre att bara lära sig att ha en god relation 
till sin telefon och inte att man missbrukar den. Men det är såklart jobbigt för många och 
då är det bättra att man lägger ifrån sig mobilen och inte sätter på den på ett tag. 

Här motiverar Evin framtida mobilanvändande med att vi är sociala varelser och vill hänga 
med i vad som händer. Att människor vill ha igenkänning och stimulans av gemenskaper 
med andra personer, fast nu online och inte bara offline. Man kommer självfallet att fortsätta 
att umgås offline eller i verkligheten. Men nu finns tillgång till att umgås oftare och större 
valfrihet när det kommer till vilket umgänge man väljer. 

3.1.1 Isolering i det fria 

När telefonen blir en del av en själv, något som tillhör vardagen och som upprepas blir den 
också oreflekterad. Ska vi få syn på rutinerna i vardagen och vad det innebär måste det ske en 
radikal förändring. Först när man tappar telefonen eller av annan anledning inte har den 
tillgänglig upptäcker vi vilken roll den faktiskt har (jfr. Ehn & Löfgren 2012:30). 
 Jag har frågat alla ungdomar jag talat med om de någonsin tappat bort sin telefon och hur 
det i så fall kändes. De flesta svar var i samma stil. Det pratar om panikkänslor, stress och 
även panik över att ha tappat bort något som är så dyrt. Det kan ta flera dagar innan man 
vänjer sig vid att inte ha ständig tillgång till sin telefon och nätet. Under mina intervjuer 
ställde jag också frågan om det är viktigt att ha tillgång till en telefon som tonåring och då har 
jag fått mer djupgående svar som går in på innebörden av att inte ha tillgång till sin telefon. 

Josefin: Hmm. Ja. Det skulle jag säga, eftersom att... det är en sån. Alla har ju som 
tillgång till det. Därför blir det som ett sätt att umgås och att inte ha tillgång till det är ju 
att bli isolerad, på sätt och vis. Även fast man kan träffas på skolan, och utanför, det är 
alltid en informationskälla som finns där och binder oss samman på något vis. 

Om man inte har tillgång till en telefon går man också miste om plattformen som Josefin 
menar att man binds samman på. Man blir isolerad från gemenskapen och hamnar utanför. 
Man blir inte bara utesluten från världen online, man går också minste om de centrala 
kanalerna där man planerar träffarna i verkligheten, och kan därmed också gå miste om att 
träffa folk i verkligheten i samma utsträckning, något jag kommer beröra senare. 
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3.2 Identifikationen som ickevuxen 

Ungdomar har länge befunnit sig i ett underläge. De förväntas bete sig som vuxna människor 
men får inte det ansvar som vuxna människor har, eller den sociala sfären som vuxna har 
tillgång till. Boyd skriver att ungdomar har behövt navigera i ett samhälle där de förväntas 
bete sig moget och sköta sig samtidigt som de inte har tillgång till de rum där vuxna 
socialiserar sig (Boyd 2007:124f). Ungdomar är övervakade och styrda av vuxna i de 
vardagliga rum där de rör sig, till exempel skolan och hemmet. Internet erbjuder ungdomar 
att umgås med andra ungdomar utan vuxen övervakning i ett rum som är fysiskt övervakat av 
vuxna (Boyd 2007:136). Med en smartphone i handen får ungdomar ett verktyg att skapa ett 
privatliv i en offentlig miljö. 
 När jag pratat med ungdomar om olika applikationer har nästan alla haft en åsikt om 
Facebook trots att nästan ingen av dem använder sidan aktivt. Det finns ett tydligt skapande 
av ett “vi” och ett “dom” i deras val av att inte använda Facebook eftersom nästan alla har 
sagt något i stil med: “Facebook är ju för äldre ”. En generation som även jag kan ingå i.  

Zhenya: Det är väl bara för att jag inte känner så många andra som använder det så 
mycket. Det är väl lättast att få kontakt med sina kompisar genom Snapchat. Facebook 
använder jag mest för mina släktingar då. För dom använder fortfarande Facebook, det 
känns som att det är lite äldre personer som använder [skratt] Typ du! Nä. Jag vet inte. 

Detta är inte den enda utsagan som beskriver Facebook som passé. Evin gav en grund-
läggande utläggning där hon förklarar att det är ett daterat format och att även sociala 
medier i sig blir mer och mer lika varandra. Hon säger också att unga föredrar Instagram för 
att det tillåter användaren att vara väldigt personlig och uttrycka sin individualitet. Något 
som hon menar inte är lika lätt på Facebook eftersom syftet med Facebook inte är att 
uttrycka sig på samma sätt utan snarare att komma i kontakt med människor. 

Oscar: Jag är ju i generation som inte nästan alls använder Facebook, jag tror att asså 
såhär folk som föddes 95 och lite bakåt dom använder det nog mer, sen har det tagits över 
av den äldre generationen så det är liksom… 

Oscar går så långt att han menar att Facebook har tagits över av den äldre generationen. 
Facebook har blivit ett offentligt rum och kan jämföras med ett allrum eller vardagsrum,  och 
ungdomarna jag talat med är vän med sina föräldrar och ofta mor- och farföräldrar där. Det 
kan tolkas som att vuxna inte respekterar ungas gränser och rör sig in på ungdomars 
plattformar för att övervaka dem. Boyd skriver om föräldrar som skapar Myspacekonton för 
att kunna spionera på sina barn och att ungdomarna därför skapar andra konton med 
fejknamn för att deras föräldrar inte ska veta vad de gör (Boyd 2007:132). Något som jag 
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också nämnde i föregående kapitel fast med appar som Snapchat och Instagram. Här har det 
skett en förskjutning i vilka applikationer som används och ungdomarna har istället börjat 
använda andra medier som inte är lika populära bland den äldre generationen. 

3.2.1 Skillnaden i vuxnas och ungas syn på sociala medier 

Något jag upptäckt under den här undersökningen är att ungdomar tar sociala medier mer 
seriöst än många i min generation (och tidigare generationer) gjort. När jag var lite yngre var 
det väldigt vanligt att gå in på varandras konton och skriva olika statusar och skämta på 
passande och opassande sätt. När jag berättat om detta för dem jag intervjuat och frågat om 
det fortfarande förekommer får jag många svar som tar starkt ställning mot det beteendet.  

Zhenya: Typ, alltså, jag känner inte att... jag skulle absolut inte vilja ha en kompis som 
skulle kunna göra något sådant mot mig. Då känner du verkligen inte mig om du ska ta 
och lägga ut något på min Instagram eller sådär. 

Detta är inte det enda vittnesmålet som tar ställning mot detta, och som sagt saker i stil med 
att deras vänner inte skulle göra så eftersom de vet att det inte skulle uppskattas. Detta tyder 
på att man ser nätet och vad man gör på internet som mer allvarligt och mer verkligt än vad 
jag och mina vänner gjorde när vi var yngre. Ungdomar idag tänker också på aspekten som 
Boyd kallar för spreadability (Boyd 2012:11), hur saker lätt kan spridas. Evin tog upp det som 
en anledning till varför unga idag är mer seriösa på nätet, för att saker så lätt kan spridas och 
misstolkas. Min generation larvade sig i en digital miljö, nästan som att det var ett spel, det 
var inte på riktigt. Men ungdomarna jag pratar med idag har en mycket mer mogen syn på 
nätet och en förståelse för att det är en integrerad del av deras liv och deras framtida liv. 

3.3 Valda vänner och rörelsefrihet 

Det är i dag väletablerat att barns rörelsefrihet har minskat på grund av att 
samhällshindren har ökat. Med rörelsefrihet menas barns och ungas förutsättningar att 
röra sig utomhus på egen hand. [---] Barn utesluts från staden och deras samhälls-
integration sker inte sällan på platser som utformats för dem utan större krav på kvalitet, 
ofta med vänner som de inte själva valt och med pedagoger som övervakar och lär ut 
saker på vuxnas villkor (Faskunger 2008:19). 

Här öppnar mobiltelefonen upp andra möjligheter för ungdomar som inte finner sig i att alla 
deras relationer är uteslutande personer de inte valt själva, eller att stanna i en fysisk miljö 
som är ständigt övervakad. Telefonen erbjuder ungdomar ett sätt att umgås, dela intressen, 
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bilder, ha konversationer, skämta, skratta, skryta, ja det man alltid gjort med sina vänner fast 
i en digital miljö som inte är bunden till en geografisk plats (jfr. Boyd 2012:21).  
 På samma sätt som barn och unga söker sig till utemiljöer för att hitta kompisar och 
stimulera sin nyfikenhet och hitta spännande utmaningar och testa gränser (Boverket 2017) 
söker sig nu unga ut på internet för att deras utomhusmiljöer inte är lika självklara och 
lättillgängliga som de varit tidigare. När jag frågar Rickard vilka möjligheter som tillgången 
till en smartphone öppnat upp för honom får jag svaret “man når ut till hela världen, bara 
man vill” (Intervju med Rickard). Zhenya vittnar om att hon har träffat personer och lärt 
känna nya vänner via applikationer i telefonen och att sociala medier gör det enklare för en 
att både hitta nya vänner och stärka relationer man redan har. 
 Detta relativt nya sätt att träffa människor har i någon grad ersatt det mer traditionella 
sättet att hitta vänner. Den första kontakten görs förvisso fortfarande oftast i verkligheten 
men att bygga upp relationer och stärka dem sker ofta via nätet (jfr. Boyd 2007:126,129). 

Oscar: Jag tror inte att jag har hittat nya vänner, mer typ, asså såhär, att man träffar folk 
i verkligheten och sen följer dem på Instagram och sen så stärks relationen på grund av 
Instagram. Jag har aldrig bara börjat skriva med någon på Instagram och sen blivit 
vänner med dem. Utan det är mer att man stärker relationen. 

När jag har frågat mina informanter om varför de kommunicerar på nätet och inte ses i vad 
de själva benämner som verkligheten får jag oftast svaret att det beror på det geografiska 
avståndet. De har vänner som de identifierar sig med och som de har gemensamma intressen 
med men som bor långt bort. Traditionellt sett har man umgåtts med personer som är i ens 
närhet, de som bor på samma gata, samma område, samma stad. Men telefonen öppnar för 
den större världen bortom de fysiska och geografiska gränserna. 
 Om något sker som kräver akut närvaro av vänner, om någon mår dåligt eller dylikt 
fungerar också mobiltelefonen som ett substitut för att träffas i verkligheten. Det kan vara 
ångestlindrande att bara veta att man när som helst kan höra av sig till sina vänner om man 
mår dåligt. 

Zhenya: Då kan du skriva där [Snapchat] istället. Så det blir mer privat, en konversation 
mellan två människor. Du kanske inte alltid har möjligheten att komma till den personen, 
hem till den personen eller att den ska komma till dig. 

Även tiden är en parameter som påverkar i vilken utsträckning unga kan umgås med 
varandra. Många jag har talat med har haft ett fullt schema. De har gått i skolan, jobbat på 
sidan av och varit engagerade i aktiviteter efter skolan, som sport, politik, teater eller dylikt. 
Då fungerar telefonen som ett smidigt verktyg för att planera när och var man ska ses. 
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 Viktor tog också upp en intressant aspekt, att man vill ha kontakt med någon men kanske 
inte vill umgås med personen i verkligheten. Man har inte ork att vara i ett socialt 
sammanhang under en längre period med en person, men man kan ändå ha en konversation 
som då inte tar lika mycket energi som den skulle ha gjort om man träffats i verkligheten. 
Detta öppnar också upp för att ha kontakt och umgås med flera olika personer samtidigt även 
om de inte känner varandra. 
 Det öppnar också upp för att stärka familjeband och att kunna prata med folk i andra 
länder utan att det blir jättedyrt (som det var bara för ett decennium sedan). Nu kan man 
prata med varandra via nätet och på så sätt stärka relationer och uppdatera sina släktingar 
som bor långt bort om vad som pågår i livet. 

Zhenya: Jag tänker att det är faktiskt ganska bra att ha möjligheten att kontakta sina 
kompisar eller familj som jag har ganska långt bort. Och ha en videochatt med dom. Det 
gör ju så mycket mer när du har en vide och kan visa något som, jag vet int, något kul eller 
bara någon video på sina småsyskon eller något sånt där. Det fanns ju som inte förr. Förr 
var det att jag satt hemma och pratade med min Georgiska farmor i en sån här mobil med 
en sladd och kunde prata i typ en kvart, nu kan jag babbla på i två timmar och skapa 
bättre kontakt med mina nära liksom. Nära och kära. 

I Zhenyas berättelse kan vi se att mobiltelefonen hjälper henne att hitta vissa sidor hos sig 
själv. Eftersom identitet är mångfacetterat och komplext framhäver människor olika sidor 
hos sig själva i olika situationer, identitet är som sagt inget som är skrivet i sten. Jag menar 
att telefonen hjälper henne att bygga sin identitet i förhållande till sin släkt och blir i det här 
fallet ett barnbarn till en farmor.  
 Att inte ha en telefon blir därför ett straff som inte bara handlar om den tekniska prylen i 
handen utan som påverkar ungas sociala och privata rum på en mycket högre nivå. 
Vårdnadshavare har genom historien straffat sina barn när de varit olydiga, rebelliska eller 
på andra sätt inte rättat sig efter vad de vuxna säger. Straffen kan vara allt ifrån aga, och 
utegångsförbud till att ta ifrån dem tevespel och telefoner. Att ta telefoner av ungdomar i 
dagens samhälle är likvärdigt med att ge någon utegångsförbud, eftersom man behöver 
telefonen för att kunna orientera sig och skapa planer med sitt sociala nätverk. 

Sedan nätet i alla dess former gjorde sitt inträde i barns vardag har det hört till oroliga 
och rädda föräldrars standardrepertoar att avskärma, begränsa och hota med digitalt 
utegångs-förbud. Jag tror inte det är rätt väg att gå. Tvärtom: jag tror inte bara det är 
gammalmodigt och i vår tid ohållbart, utan rakt av kontraproduktivt (Werner 2019). 

Man kan hävda att ungdomar kan gå ut och knacka på hos en kompis utan sin telefon, men 
eftersom telefoner är så pass normaliserade i dagens samhälle, och kontakten med vänner 
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sker främst via telefonen och sociala medier är det näst intill socialt oacceptabelt att spontant 
knacka på hos en vän utan att ha bestämt planer innan.  

Edgar: Är det viktigt för tonåringar att ha tillgång till telefoner och nätet? 
Evin: Ja, jag tycker det är jätteviktigt för alltså, av det jag sa innan att det, man blir 
säkrare i sin identitet, för det är så viktigt att komma i kontakt med personer som är som 
en själv, att inte känna skam, och att inte känna... alltså, all jobbighet i identitetsskapande 
som tonåring blir så mycket lättare när man får höra var individer tidigare har upplevt 
och i sin egen community själva har gått igenom, och sen se att det finns personer som en 
själv som är aktiva, som syns och gör och finns och existerar. Att man inte är ensam. Men 
samtidigt, att också komma i kontakt med olika idéer, politiska idéer också, utbilda sig 
själv vara medveten, lära sig, bli en bättre individ. 

Här utvecklar Evin resonemanget kring varför det är viktigt att ha tillgång till telefoner och 
nätet som tonåring. Det erbjuder användaren information och plattformar för likasinnade 
personer som delar samma sorts erfarenheter, om man på något sätt hamnar utanför 
normen. 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4. Avslutande diskussion 

Den här uppsatsen handlar om vilken betydelse mobiltelefoner har för ungdomar. Detta fält 
är viktigt att forska inom då mobiltelefoner är en så pass integrerad del av ungdomars 
vardag, och varje gång tekniken gör framsteg kommer också nya svårigheter man måste 
förhålla sig till. Eftersom jag själv är född i mitten av 90-talet är det inte någon jättestor 
ålderskillnad mellan mig och informanterna i materialet. Det betyder att jag kanske lättare än 
äldre personer har kunnat sätta mig in i vissa berättelser jag fått höra, men det finns 
självklart andra faktorer som också spelar in här. Det kan också ha resulterat i att jag tar 
saker för givet och att läsaren inte förstår saker som jag själv anser är självklara. Med detta 
vill jag säga att en annan forskare med en annan bakgrund hade fått fram ett annat material 
och ett annat resultat i denna uppsats (jfr. Pripp 2011:65; Pripp & Öhlander 2011:131f).  
 I det första kapitlet har jag skrivit om ungdomars privatliv, hur den digitala världen visar 
en selektiv bild av ungdomars vardag och hur ungdomar förhåller sig till bilden av 
verkligheten som presenteras där. Jag diskuterar även hur unga har skapat strategier för att 
få ha sitt privatliv ifred från vuxna personer i sin närhet, och andra personer de inte vill ska 
se vad de gör på nätet. Till exempel genom att skapa privata konton på sociala medier och ha 
gruppchattar där de kommunicerar med varandra men samtidigt reglerar vilka som har 
åtkomst till informationen. I det kapitlet har jag även berört ämnet stress. Ungdomar blir 
stressade av mobiltelefoner, vilket är ett komplicerat problem då ungdomar blir stressade 
både av att ha mobilen på sig och av att vara utan den.  
 I det andra kapitlet skriver jag om gemenskaper och att tillgången till telefoner inte bara 
ökar ungas möjligheter att socialisera med varandra, utan är en grundläggande faktor för att 
de ska kunna umgås. Jag nämner även mobilens funktion som ett socialt skydd. Hur 
ungdomar använder den för att distansera sig från jobbiga situationer och istället komma i 
kontakt med vänner. Jag diskuterar också ungdomars förhållningssätt till plattformar och 
vuxenvärlden. Hur ungdomar distanserar sig från vuxnas kultur genom att aktivt välja andra 
plattformar för att umgås med sina vänner. Detta genom att till exempel inte använda 
Facebook särskilt mycket och istället använda Snapchat och Instagram. Här har jag skrivit 
om fördomarna om att ungdomar bara sitter med sina mobiltelefoner hela tiden och är 
asociala, medan de i själva verket använder telefonerna för att hålla kontakt med sina vänner. 
Avslutningsvis tar jag även upp aspekter om rörelsefrihet och hur ungdomar idag har mindre 
rörelsefrihet och oftare är övervakade av sina föräldrar. Jag skriver också om hur telefonen 
fungerar som ett sätt att både komma i kontakt med sina vänner men även ha ett privatliv i 
en annars transparent miljö. Tillgången till en mobiltelefon öppnar upp möjligheter att 
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umgås över de geografiska gränserna. Men också att man blir utesluten från stora 
gemenskaper och rum för unga om man inte har en mobiltelefon. 
 Samtidigt har många jag samtalat med berättat om lättnaden att inte ha sin telefon på sig, 
vilket är något annat än att få sin mobil ofrivilligt omhändertagen. Det handlar oftast om att 
de inte använder den när de är med sina vänner eller umgås med sin familj och därför inte 
känner ett behov av att ha tillgång till en social sfär då det behovet redan är uppfyllt. Sedan 
finns det förstås tillfällen då ungdomar har sin telefon med sig för att stimulera olika samtal 
eller planera sin vardag på olika sätt. 
 Men vad tycker ungdomar egentligen om sina smartphones? När jag har bett dem 
förklara vad en smartphone är för något med en liknelse eller metafor har jag fått många 
intressanta svar. Att den kan vara en stressmaskin, ett skönhetsmagasin, en opålitlig vän eller 
rentav som en förälder.  Ehn och Löfgren skriver om en hemmasnickrare och hans relation 
till sina verktyg “Här ses tingen som hjälpsamma vänner, eller som motspänstiga 
antagonister” (Ehn & Löfgren 2012:33). På samma sätt blir mobilen i ungdomars händer allt 
från en hjälpsam vän, till en motsträvig antagonist.  
 När ungdomarna har pratat om negativa aspekter med sina och andras användande av 
telefoner har det handlat om tidsslöseri eller ångestladdade känslor. De flesta ångestladdade 
känslorna är kopplade till en självbild, antingen att man ska se ut på ett speciellt sätt eller att 
man ska göra vissa specifika saker, vara ute på semester, dricka öl med vänner, vara lyckad. 
Det är något som i sig inte handlar om mobilen utan om samhällets normer som speglas på 
nätet.  
 Elza Dunkels skriver att man inte ska straffa unga genom att förbjuda dem från att röra 
sig på nätet bara för att det finns potentiella problem där, utan istället hjälpas åt att lösa 
problemen som man stöter på. En konsekvens av förbud kan vara att det hindrar unga från 
att faktiskt söka hjälp om något skulle inträffa, då de kanske tar på sig skulden själva för att 
något hände då de “egentligen” inte skulle vara där (Dunkels 2018:101,121). Att bli rädd för 
vad ungdomar gör på nätet, och lösa den oron med ett förbud är alltså kontraproduktivt. 

Evin: Jag tycker det är lite larvigt, jag tror att man ska lära sig att ha ett bra förhållande 
till sin mobil [---] Jag tycker att det är lite larvigt. Jag förstår inte... jag förstår vad som är 
syftet men jag tycker det är lite bortkopplat från verkligheten. 

Det är en ickelösning på många verkliga problem som belyses av modern teknik. De problem 
som ungdomar stöter på på nätet handlar inte om telefonen i sig utan om normerna i 
samhället, vilket är en annan diskussion som kan behandlas i en annan undersökning. 
Telefonen fungerar här bara som ett verktyg som belyser både negativa och positiva aspekter 
av samhället. Det skulle vara intressant att i framtiden utföra en studie som går djupare in på 
hur modern teknik kommer med för- och nackdelar, och hur ungdomar hittar strategier för 
att orientera sig och röra sig mellan olika grupper av människor.  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